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EL CONSELL PASTORAL PARROQUIAL 
 
El Concili Provincial Tarraconense (1995) va recomanar “vivament que 
cada parròquia tingui establert un Consell Pastoral Parroquial, que 
caldrà adaptar a la seva situació i a les seves possibilitats”.  
 
En el Directori de la Parròquia, un text que els bisbes de Catalunya van 
publicar l’any 2001, es fa esment d’alguns aspectes bàsics del Consell 
Pastoral parroquial. En destaquem tres:  
 

- Les seves notes distintives:  El Consell Pastoral parroquial “ha de 
ser estable, representatiu, consultiu, amb un pes molt important en les 
seves conclusions, i  servidor de la comunitat i de la comunió eclesial.”  
 

- Qui en forma part: “El Consell Pastoral Parroquial, presidit pel 
rector, convé que estigui format pels preveres -i diaques, si n’hi ha- de la 
parròquia, per representants de les comunitats de vida consagrada 
residents a la parròquia, per representants dels grups d’acció pastoral 
parroquial, dels moviments apostòlics, i per altres representants del 
territori de la parròquia”.   
 

- Funcions bàsiques: El Consell Pastoral Parroquial ha de 
“programar, animar, coordinar i revisar la globalitat de l’acció pastoral 
de la parròquia aplicant el pla de pastoral diocesà”.  
 
Fins aquí la teoria. Ara, cal mirar de posar en pràctica, el millor possible, 
la lletra i l’esperit d’aquesta teoria.  
 
Per això, en un reunió que vam fer dissabte passat, vam decidir posar en 
marxa en la nostra parròquia de Sant Martí de Viladrau un Consell 
Pastoral Parroquial.  De moment, serà un Consell Pastoral Parroquial 
provisional. Més endavant, si sabem fer-lo funcionar bé, ja el farem 
definitiu.  De moment, el Consell Pastoral Parroquial estarà format pel 
mossèn i  quatre fidels laics, que són aquests:  les Sres. Núria Medina i 
Teresa  Bou; i els Srs. Lluís Coll i Sergi Medina. 
 



Formar part del Consell Pastoral Parroquial, ser-ne membre,  no és voler 
“manar” res ni “manar” a ningú sinó tenir la bona voluntat de posar-se 
al servei de la parròquia i dels seus objectius pastorals.  
 
Tenir un Consell Pastoral Parroquial és poder comptar amb  un grup de 
persones  que estaran sempre al corrent de la vida de la parròquia de 
Sant Martí de Viladrau i podran donar raó, a qui hi estigui interessat, del 
que es fa a la parròquia i dels projectes que hi puguin haver.  
  
El Consell Pastoral Parroquial ha de ser el motor de la parròquia.  I 
perquè aquest motor funcioni bé cal que, des del primer moment, pugui 
comptar amb la pregària i el suport  de tota la comunitat parroquial.  
 

        El mossèn 
____________________________________________________________ 
 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSA: 
Dijous, dia 21:  a  2/4 de 8 del vespre, es va celebrar la missa per JOAN 
BUSQUETS. Diumenge dia 24, a les 12, se celebrarà per MARGARIDA 
GIRAMÉ en el primer aniversari de la seva mort. 
  
INFORMACIONS 
 
CONSELL PARROQUIAL PER ALS ASSUMPTES ECONÒMICS 
Aquests dies mirarem d’acabar de convèncer els dos laics que 
col·laboraran amb el mossèn en l’administració dels béns de la 
parròquia. D’aquesta manera la parròquia comptarà amb dos 
organismes, el Consell Pastoral Parroquial i el Consell Parroquial per als 
Assumptes Econòmics, que els bisbes de Catalunya qualifiquen 
d’”organismes de corresponsabilitat”, això és, un conjunt de persones 
que participen directament a tirar endavant l’activitat pastoral de la 
parròquia . 
 
DIA I HORA DEL DESPATX PARROQUIAL 
Recordeu que el dia del despatx parroquial és els dijous i l’hora de 6 a 7 
de la tarda. Si no us va bé aquesta hora, truqueu el número del mòbil 
del mossèn (699 12 73 62) i acordarem una hora adient.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


